Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy
KATECHETICKÁ ČINNOSŤ NA
ÚROVNI FARNOSTÍ
Nariadenia
§ 1 V každej farnosti Spišskej diecézy prvoradú pozornosť v katechéze venovať farskej,
rodinnej a školskej katechéze a nech všetci
zodpovední na nej spolupracujú pod vedením farárov.
§ 2 Pastoračné rady farností spolu so svojimi farármi vypracujú program systematickejfarskej, rodinnej a školskej katechézy
a katechézy špeciálnych skupín a nech savšetci spolo ne snažia o horlivú evanjelizáciu
a katechizáciu.
§ 3 Program katechizácie v každej farnosti
musí vychádzať zo schváleného Diecézneho
katechetického projektu.
§ 4 Farnosti, ktoré majú okrem bytových
a kancelárskych priestorov aj ďalšie priestory,
nech dbajú o to, aby boli slobodne využívané
pre katechizáciu.
§ 5 Aby bola katechizácia účinná, nech farnosť dbá, aby farské katechetické miestnosti
boli náležite vybavené potrebným zariadením a pomôckami.
§ 6 Všetky farské priestory je potrebné využiť
na budovanie spoločenstva, voľnočasové aktivity pre deti a mládež a iné. Má sa v nich
rozvíjať farský mimoliturgický život: stretnutia, šport, tanec, kultúra, pestovanie vkusu,
hudba a pod.
§ 7 Za katechizáciu vo farnosti je zodpovedný v prvom rade farár a je jeho povinnosťou
urobiť všetko pre to, aby prebiehala vo všetkých sektoroch, ako ju predstavuje synodálny
dokument o katechizácii. Od každého kňaza
sa žiada angažovanosť pre katechézu.
§ 8 Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať katechéze mužov a otcov ako jednej
z kľúčových a súčasne aj najohrozenejších
súčastí rodiny.
§ 9 Farnosť nech sa stane privilegovaným
prostredím formácie povolaní a individuálneho sprevádzania povolaní prostredníctvom
evanjelizácie a katechézy, slávením sviatostí,
predovšetkým pokánia a Eucharistie, podpo-

rovaním rôznych povolaní a služieb vo farskom spoločenstve. Dôraz klásť na sprevádzanie povolaní a podporu osobných darov
a chariziem predovšetkým u mladých ľudí.
§ 10 Pri každej svätej omši aj vo všedný deň
má byť homília vychádzajúca z textov Písma.
Výklad má byť zavŕšený objasnením niektorej vieroučnej alebo mravoučnej otázky. Homília má mať katechetické vyústenie, jej dĺžka je v pracovný deň 5–10 minút,
v nedele a sviatky 10–15 minút (porov. ACES
1/2009). S najväčšou starostlivosťou je potrebné pripraviť si homíliu na také udalosti,
pri ktorých sú aj neveriaci alebo nepraktizujúci kresťania (pohreby, sobáše…).
Odporúčania
§ 11 Celkom špeciálne miesto v katechéze
má mať katechéza o liturgických úkonoch,
gestách a ich obsahoch.
§ 12 Vydať osobitný Katechizmus pre kresťanské rodiny a rozdať ho každému páru pri
predmanželskej príprave.
§ 13 Súčasťou katechetickej prípravy detí
na prvé sv. prijímanie nech je aj formácia
ich rodičov.
§ 14 Usporiadať dni otvorených dverí v katolíckych cirkevných školách, spojené s prezentáciou výsledkov školy a jej významu pre
náboženskú výchovu detí a mládeže.
§ 15 Mimoškolské aktivity organizovať kresťanskými spoločenstvami (športové hry, výlety); vytvoriť klub kresťanskej mládeže.
§ 16 Mimo vyučovania náboženstva organizovať stretnutie s deťmi aspoň raz za mesiac
formou hier a súťaží.
§ 17 Odpor účajú sa návštev y kňaza
v rodinách.
§ 18 Organizovať besedy, diskusie s projekciou a pod.
§ 19 Vzdialená príprava na manželstvo by sa
mala diať v menších skupinách, formou neformálnej katechézy s možnosťou diskutovať,
klásť otvorené otázky, prípadne aj mladými
rodičmi, ktorí by boli ochotní podeliť sa so
svedectvom; vytvárať podmienky na stretanie sa rodín s duchovným zameraním;
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KONKLÁVE

Konkláve (z lat. clavis, t. j. kľúč, uzamknuteľná miestnosť) Názov (uzamknuteľná
miestnosť) označuje skutočnosť, že kardináli sú počas ceremónie zamknutí. Miesto konania konkláve sa v histórii menilo. Od roku 1870 sa pravidelne koná vo Vatikáne.

P

riebeh konkláve sa v histórii menil. Podľa osobitného výnosu
pápeža Gregora X. z roku 1274
sa konkláve malo zvolať na desiaty deň po pápežovej smrti. Desať dní bola
cirkev povinná držať smútok za zomrelého. Jednou z najdôležitejších úprav
Benedikta XVI. je zmena 37 bodu apoštolskej konštitúcie. Podľa neho bolo
potrebné čakať 15 dní od vyhlásenia obdobia Sede vacante, aby sa mohlo začať
konkláve. Svätý Otec tento bod upravuje
spôsobom, že ponecháva v platnosti
lehotu 15 dní, ale dáva právomoc Kardinálskemu kolégiu začať konkláve ešte
pred uplynutím tejto lehoty za podmienky, že sú prítomní všetci kardináli volitelia, ktorých nehatí odôvodnená prekážka.
Rovnako ponechal v právomoci kardiná-

lov odložiť z vážnych dôvodov začiatok
konkláve, maximálne však do dvadsiateho dňa od vyhlásenia Sede vacante. Konkláve sa malo zísť v rezidencii zosnulého
pápeža Ak kardináli do troch dní nezvolili pápeža, nasledujúcich päť dní sa im podávalo jedlo iba raz za deň. Ak sa ani
v tomto termíne nedohodli, nechali ich
o chlebe a vode dovtedy, kým nezvolili
pápeža. V čase od pápežovej smrti do
zvolenia nového pápeža (toto obdobie sa
nazýva Sede vacante - neobsadený
stolec) sa celá činnosť rímskej kúrie zastaví, komnaty zosnulého pápeža sa zapečatia a pokladnica sa dá do opatery dekanovi kardinálskeho zboru-camerlengovi,
ktorý s ňou bez súhlasu konkláve nesmie
disponovať. Oprávnení voliť sú kardináli
mladší ako osemdesiat rokov. Môže ich
byť maximálne 120. Potom ako kardináli
prisahajú prísnu mlčanlivosť sa voľba
odohráva v priestoroch úplne oddelených od vonkajšieho sveta tak často,
až kým niektorý z kardinálov nezíska potrebný počet hlasov. Pápež Ján Pavol II.
(1978 – 2005) proces v roku 1996 upresnil tak, že ak sa v 29 kolách nezvolí pápež,
je možná voľba absolútnou väčšinou.
Za pápeža môže byť zvolený ktorýkoľvek
kardinál, či už je prítomný na konkláve
alebo nie, alebo ktokoľvek iný nielen kardinál alebo obyčajný kňaz, ale aj laik.
Účastníci konkláve majú zakázané dávať
pokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Rudolfa Kailinga 50€. Pán Boh zaplať.
2. Modlitbové stretnutie ružencového bratstva bude 3.3.2012 o 15.00hod
spojené s pobožnosťou krížovej cesty.
3. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí zo Spišskej Belej bude v stredu 6.3.
po večernej sv. omši vo farskom kostole v Spišskej Belej. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
4. O pomoc pri upratovaní kostola dňa 8.3. po večernej sv. omši prosíme
veriacich z ul. Družstevnej č.7. Stempakova, č.9. Bielikova, Lenkavska, č.11. Andrášova, Krempaska, Brežinova.
5. V stredu 13.3. sa v Krížovej Vsi uskutoční po sv. omši v kostole stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
6. V pôste prebieha pôstna aktivita, príprava na Veľkú noc. Bližšie informácie
nájdete vo Farskej rodine čislo 8/2013 a na webe.
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Pokračovanie z titulnej strany.

sľuby, preberať záväzky a uzatvárať spojenectvá či dohody, ktoré by mohli zabezpečiť podporu určitému kandidátovi. Kardináli nesmú mať pri sebe noviny,
prostriedky komunikačnej techniky, fotoaparáty, kamery a pod. Za porušenie týchto nariadení hrozí previnilcovi exkomunikácia. Okrem toho v miestnostiach, kde
konkláve zasadá, je prítomných niekoľko
desiatok ľudí z obsluhujúceho personálu:
čašníci, kuchári a pod. Keď sú účastníci
konkláve pohromade, camerlengo obchádza budovu a volá: „Extra omnes!“
(„Kto sem nepatrí, nech vyjde von!“).
V Sixtínskej kaplnke sú pre účastníkov
konkláve postavené tróny - kreslá potiahnuté červeným zamatom. Nad kreslami sú
fialové baldachýny, ktoré sa po zvolení
pápeža spustia, nespustí sa len baldachýn
nad kreslom zvoleného. Pred oltárom stojí stôl so zelenou prikrývkou a na ňom zlatá čaša, ktorá slúži ako volebná urna. Tu je
aj železná piecka na spaľovanie hlasovacích lístkov. Každý deň sú dve kolá hlasovania - ráno a večer. Ak nikto z kandidátov
nezískal potrebnú väčšinu, tak sa k horiacim hlasovacím lístkom pridá mokrá
slama a kúdeľ, takže z komína na streche
vychádza čierny dym („fumata nera“) signál pre zhromaždených na námestí sv. Petra, že pápež ešte nebol zvolený. Ak sa voľby
skončili zvolením pápeža, tak sa hlasovacie
lístky spaľujú so suchou slamou uloženou
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v špeciálnych nádobách. Vtedy sa z komína
valí biely dym („fumata bianca“), ktorý
oznamuje, že kardináli sa dohodli a zakrátko
bude oznámené, kto je nová hlava katolíckej
cirkvi. Zvolený kandidát musí prejaviť pokoru, padnúť k nohám tých, čo ho zvolili, vyhlásiť, že voľba padla na nehodného a že sa zrieka takej vysokej pocty.
Keď camerlengo oznámi meno zvoleného
kandidáta, spýta sa ho: „Súhlasíš so svojím zvolením do úradu Najvyššieho
Pontifika?“ Po súhlase zvoleného sa ho
spýta: „Ako Ťa máme volať?“ Pápež si
môže vybrať akékoľvek meno, ale v posledných storočiach si spravidla berie meno niektorého predošlého pápeža, a to
meno symbolizujúce určitý kurz, podľa
ktorého chce nový pontifex postupovať.
Ďalej nasleduje ceremoniál obliekania
zvoleného pápeža do rúcha a akt úcty adorácia, keď kardináli, jeden po druhom,
pristupujú k novému pápežovi, bozkajú
prsteň s vyobrazenou rybou - symbolom
prvých kresťanov - na jeho črievici a jeho
ústa. Potom všetci kardináli spolu s pápežom vyjdú na balkón baziliky sv. Petra,
camerlengo oznámi meno nového pápeža: „Oznamujem vám veľkú radosť - máme pápeža (meno)!“za tým pápež udeľuje požehnanie „Urbi et orbi“ („Mestu
a svetu“). O niekoľko dní neskôr sa koná
oficiálna korunovácia pápeža.
podľa viacerých zdrojov spracoval Jaro
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 Jozef (50 r.) zdr. a B. pož.
9.00 zdr. a B.p. Stanislav Pisarčík (40r)
18.30 † Jozef, Rozália Bjalončík (1.výr)

B.p. Verona 65.nar.
s rodinou

Božia pomoc pre Janka,
Simonku a Veroniku

Po

† Jozef Trembač 10.v. a ost. † z rod.

† Štefan a Ján Tkáč

† Paulína, Ondrej, Ján, Helena a ost.
z rod. Tropp
6.30 zdr. a B.p. Štefan
17.30 † Vincent Britaňák 5.v.,† Mária,
Tomáš, reh. sestra Kazimíra Tešlová

† František, Jozef,
Anna

Št

Zdravie a B.p. v rod. Márie

† Oskar, Anna

† Mária a Ján Šoltésoví

Pi

18.30 † Ema Kniesznerová (10.výr)
a ost. z rod.

† Karol, Anna

† Dávid

Ut
St

B.p. pre Radovana k 30.nar.

B.pomoc a zdravie pre
Katarínu Grotkovskú

So
Ne

9.00 Poďakovanie za Božie dobrodenia
18.30 † Jozef a Mária Matava

Na úmysel kňaza

Na úmysel kňaza
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